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RESUMO 

 

Busca-se traçar um panorama geral sobre a iluminação do filme O Palhaço como elemento 

técnico produtor de sentido na narrativa audiovisual. A partir da necessidade de uma 

reflexão sobre os critérios técnicos visuais das atuais produções audiovisuais brasileiras, o 

presente artigo realiza uma análise fílmica com descrição de cenas em que a iluminação 

aparece como elemento valorizador da trama. Entende-se o papel da percepção visual em 

peças de comunicação, bem como o efeito de linguagem promovido pela iluminação e sua 

relação com a cinematografia em geral. 
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INTRODUÇÃO 

 

O longa metragem O Palhaço, dirigido, roteirizado e estrelado por Selton Mello 

narra a trajetória de uma trupe circense chamada Esperança. O filme conta a história das 

dificuldades enfrentadas por essa classe artística no Brasil e apresenta a turnê dos 

espetáculos do grupo de circo pelo interior de Minas Gerais. Neste ambiente, relata-se ainda 

uma crise de identidade vivenciada por Benjamin, que interpreta o palhaço Pangaré 

(personagem de Selton Mello). O roteiro de O Palhaço constata o conhecimento dos 

diretores a cerca da vida no circo, trazendo uma carga dramática densa e, ao mesmo tempo, 

com bom humor, além de apontar para uma direção de arte realista ao retratar aspectos fieis 

da cultura circense. Ainda sob os princípios técnicos do filme, a direção de fotografia 

apresenta oportunismo ao aproveitar-se das possibilidades que a narrativa oferece para a 

exploração da linguagem visual. Critérios como iluminação, movimentação de câmeras e 

planos cinematográficos (enquadramentos) foram dirigidos por Adrian Teijido - o mesmo 

diretor de minisséries como Hoje é dia de Maria, A Pedra do Reino e Capitu, produções 

audiovisuais brasileiras que trazem semelhanças técnicas em relação à iluminação. 
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PERCEPÇÃO VISUAL 

 

A percepção visual advém de um sistema capaz de identificar a presença da luz em 

superfícies e planos que, a partir de sua relação com o ambiente luminoso, são capazes de 

produzir sentido, atravessando do estágio químico para o estágio nervoso.  A captação da 

imagem pelo olho humano se assemelha ao que ocorre no equipamento fotográfico (e 

cinematográfico), onde a retina age como uma superfície sensível e o processamento das 

informações – a percepção propriamente dita – acontece após a recepção dos elementos 

visuais básicos, como luz, pontos, linhas, cores, direção, textura, escalas. 

Assim, a percepção visual é o processamento, em etapas sucessivas, 

de uma informação que nos chega por intermédio da luz que entra 

em nossos olhos. Como toda informação, está é codificada – em um 

sentido que não é o da semiologia: os códigos são, aqui, regras de 

transformação naturais (nem arbritárias, nem convencionais) que 

determinam a atividade nervosa em função da formação contida na 

luz. Falar de codificação de informação visual significa, pois, que 

nosso sistema visual é capaz de localizar e de interpretar certas 

regularidades nos fenômenos luminosos que atingem nossos olhos. 

(AUMONT, 1993, p. 22). 

 

Nem as cores, nem as formas ou contrastes são atributos absolutos e não agem de 

forma isolada em uma peça que comunica a partir da percepção visual. Todo e qualquer 

tipo de forma aparece na comunicação visual como elemento relativo, concretizando os 

processos de interpretação e entendimento das artes visuais. Os estímulos que por vezes 

percebemos de uma mesma forma sofrem alterações quando mudamos o seu contexto ou 

quando há mais de uma fonte interpretante. 

Estudos de Arnheim (2005) apresentam a aplicação da teoria Gestalt como a 

psicologia da percepção de formas visuais, pressupondo que a ação de ver é determinada 

não só pelo sentido da visão. O processo de imersão em uma arte visual faz parte da 

implicação de que se deve absorver de uma imagem todo o conjunto de informações nela 

contida, sejam elas implícitas ou explícitas. A intencionalidade no uso de luminosidade, 

formatos, disposições de elementos, coloração são percebidas através da uniformidade e 

decodificação da mensagem veiculada. 
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CINEMATOGRAFIA 

 

O conjunto de imagens cinematográficas é constituído por fotografias em 

movimento. Um encadear de imagens em um constante processo de adição de elementos 

técnicos e construção de linguagem a partir de uma estética montada pelos diretores 

responsáveis por critérios visuais e sonoros. A montagem cinematográfica é realizada de 

forma linear com uma união de planos visuais que engloba o trabalho de iluminação, 

enquadramento e movimentação de câmeras. 

A partir da discussão sobre as funções e responsabilidades de cada profissional na 

realização de um longa metragem, Moura (2005) auxilia na compreensão da técnica de 

iluminação e do funcionamento do mercado produtor de audiovisual. A presente análise 

fílmica de O Palhaço estará, portanto, tecendo uma reflexão sobre a produção do diretor de 

fotografia, Adrian Teijido, por se tratar do profissional que “lida com a luz e câmera” 

(MOURA, 2005, p.209). 

O Palhaço possui características estéticas semelhantes à de outras produções 

audiovisuais brasileiras no que diz respeito à iluminação. Os critérios técnicos visuais 

utilizados nos últimos 10 anos em produtos cinematográficos e televisivos têm sido 

elementos capazes de suscitar interpretações dentro da narrativa. 

Tem se tornado mais nítida a produção de sentido da iluminação utilizada pelo 

diretor de fotografia. O trabalho de posicionamento de luz no longa analisado no presente 

artigo não se comporta apenas como um meio para atenuar sombras e conseguir uma 

homogeneidade na iluminação. O Palhaço traz a iluminação para o plano do efeito de 

linguagem, dialogando diretamente como o discurso da narrativa e somando à estética da 

coloração, movimentação de câmeras, sonoplastia, enquadramentos.  

Direção, natureza e intensidade são variantes inerentes a qualquer sistema de 

iluminação. A partir dessas três variações possíveis da propagação de luz, tem-se o 

entendimento de como construir uma estética de efeitos com a iluminação de um produto 

audiovisual. Em O Palhaço, percebe-se a utilização de luzes intensas durante toda a 

produção. A instauração de sombras duras em quadros importantes da narrativa demonstra 

que é na intensidade da luz que “[...] se concentra o erro ou o acerto da fotografia, e é dela 

que depende a vigília ou o repouso do fotógrafo. Uma foto pode ser dura ou difusa, clara ou 

escura, pode ser feita a favor ou em contraluz, pode ser high key, low key, ou no key que 

você quiser.” (MOURA, 2005, p. 168).  
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O trabalho de diálogo entre luz e sombras em imagens cinematográficas tende a 

funcionar como um fenômeno perceptivo gerador de afetos. Cenas que possuem luzes 

marcadas, produtoras de sombras duras, chamam a atenção pela intensidade que traz à carga 

dramática. Diferem-se, por exemplo, das cenas que buscam a homogeneidade na 

iluminação, com luzes e sombras difusas, promovendo sensações mais brandas à narrativa. 

 

Os filmes são feitos para serem, no limite, iguais ao olho. Quer 

dizer, para serem capazes de ver tantos detalhes na sombra quanto o 

olho vê, e tantas diferenças entre branco e branco quanto vemos nós. 

[...] Para nós, o que o olho vê é o máximo que se pode ver, e é isso 

que gostaríamos de ver nos filmes. (MOURA, 2005, p. 171). 

 

A construção de cenas em produtos audiovisuais, seja na televisão ou no cinema, é 

realizada por meio de uma linearidade inerente a esta linguagem. O que se pode fazer para 

fugir da homogeneidade da cinematografia está relacionado aos aspectos técnicos que 

determinam a velocidade, cronologia e estética da narrativa. Ao trabalhar roteiro, 

iluminação, coloração, movimentação de câmeras e planos de enquadramento tem-se a 

possibilidade de criar o novo. 

 

Os métodos de filmagem mudam constantemente. O então chamado 

“novo movimento” aniquilou diversas técnicas consolidadas – com 

sucesso. As novas gerações de profissionais que produzem filmes 

podem achar as técnicas em expansão dentro do mercado 

sufocantes, e mesmo obsoletas. Produção de filmes pode passar por 

mudanças – mas elas devem mudar para melhor. Mudanças levam o 

público a um envolvimento mais profundo com a história na tela são 

sempre bem vindas. (MASCELLI, 1998, p.8, tradução nossa). 

 

Segundo Dondis (1997), o “[...] modo como encaramos o mundo, quase sempre 

afeta aquilo que vemos. O processo é, afinal, muito individual para cada um de nós. O 

controle da psique é frequentemente programado pelos costumes sociais” (DONDIS, 1997, 

p.19). Atrelados a esses costumes, está o repertório do espectador, que aparece como fator 

determinante no processo de entendimentos da construção de sentido realizada pela 

utilização de um elemento técnico como a iluminação. 
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METODOLOGIA 

 

O presente artigo utiliza-se da análise fílmica para traçar um panorama geral sobre a 

iluminação do filme O Palhaço como elemento técnico produtor de sentido na narrativa 

audiovisual. Para tal, é feita a decomposição de partes do longa metragem de acordo com 

sua dinâmica no evoluir do enredo. 

O processo de divisão do filme em partes estabelece-se a partir do aprofundamento 

do roteiro nos aspectos psicológicos dos personagens e, dessa forma, a descrição de cenas 

ocorre quando a iluminação aparece como elemento valorizador da trama. 

A partir da marcação de pontos cruciais para o entendimento do papel da iluminação 

dentro do contexto da narrativa, se é esclarecida a articulação entre o critério técnico e sua 

capacidade de gerar interpretação, tornando a iluminação um elemento apto a potencializar 

a linguagem visual por meio do refinamento da estética de cores, formas e expressões. 

Por fim, compreender as relações entre a iluminação, os personagens e as locações, 

decifrando o critério técnico da luz em um produto audiovisual como semiótico, elemento 

subjetivo devido à aceitação de interpretações diversas de acordo com o olhar e percepção 

de cada receptor.  

 

 

ANÁLISE FÍLMICA DA ILUMINAÇÃO 

 

Sob os aspectos da iluminação do longa metragem O Palhaço, destacam-se pontos 

gerais, que vem sendo observados nas últimas produções audiovisuais brasileiras. A luz tem 

um papel fundamental na linguagem visual de qualquer peça de comunicação, e atualmente 

temos acompanhado uma tendência mercadológica em relação ao planejamento e utilização 

de luzes cênicas. A iluminação de cena, usada até o início dos anos 2000, a qual objetiva 

iluminar o cenário, suavizar sombras contrastantes e uniformizar a cena como um todo, já 

não é mais absorvida em produções que buscam dinamicidade além do roteiro, de forma 

visual e sonoplasta. O filme O Palhaço traz uma iluminação que influencia diretamente a 

linha narrativa. A luz trabalha como elemento de interpretação e em constante diálogo com 

os personagens, resultando em cargas de dramaticidade melhor impostas. 

No início do longa percebe-se uma interferência direta do roteiro na iluminação. A 

luz é trabalhada a partir da metalinguagem, quando são mostradas cenas em que os artistas 

do circo iluminam o picadeiro com spots semelhantes aos que são mostrados na fachada 
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acima da cortina. A iluminação do picadeiro é estabelecida de forma a introduzir o 

telespectador no mundo circense, dando a sensação de que se está presente na plateia da 

trupe Esperança. Por outro lado, é utilizado ainda no picadeiro a iluminação em contra-luz, 

apresentando o artista sob uma silhueta e trazendo a perspectiva do olhar de que encontra-se 

nos bastidores do circo. Os cuidados para deixar o telespectador imerso no espetáculo que 

ocorre no picadeiro pode ser observado também pela sonoplastia, outro elemento que 

aparece como metalinguagem e se faz primordial na narrativa do filme. 

 

    
01 - Iluminação do picadeiro vista pelo público.4            02 - Iluminação vista dos bastidores.5 

 

    
03 - Iluminação nos bastidores (pela cortina).6                 04 - Metalinguagem da iluminação do picadeiro.7 

 

Do lado de fora do circo a luz é trabalhada de maneira mais intensa. As cenas 

externas que se passam durante o dia apresentam uma iluminação clara e forte, comumente 

ensolarada, ressaltando o contraste das cores do figurino, maquiagem e paisagem natural. 

 

                                                
4 Frame retirado do filme O Palhaço – 8’14”. 
5 Frame retirado do filme O Palhaço – 06’12”. 
6 Frame retirado do filme O Palhaço – 1h18’57”. 
7 Frame retirado do filme O Palhaço – 8’10”. 
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05- Valorização das cores do figurino e maquiagem.8     06 – Iluminação intensa em cenário natural.9 

 

A iluminação de O Palhaço segue ainda as características dos personagens. O início 

do filme é o momento em que as personalidades dos personagens são apresentadas ao 

telespectador e com isso, o trabalho de luz vai sendo moldado a partir da identidade de cada 

um. Exemplo disso são as iluminações utilizadas para o personagem de Benjamin nos 

momentos de conflito interno. A luz segue a inquietação psicológica trazendo sombras 

fortes e uma iluminação escurecida. Enquanto isso, a luz trabalhada em Guilhermina 

(personagem de Larissa Manoela) é sempre mais sutil e homogênea, acompanhando o 

caráter da criança e a linearidade de sua personalidade durante o filme.  

 

      
07 – Iluminação em Guilhermina no início do filme.10      08 – Iluminação em Guilhermina no final do filme.11 
 

  

Ao final da trama, com a resolução da problemática da identidade de Benjamin e a 

retomada do palhaço Pangaré ao circo Esperança, a iluminação sob o personagem é 

realizada de forma leve. A descoberta da verdadeira identidade de Benjamin apresenta 

cenas com luzes claras, uniformes, com cores neutras e vibrantes, além de haver a 

diminuição de cortes de quadros e a tomada em plano sequência como última cena do longa 

metragem. 

                                                
8 Frame retirado do filme O Palhaço – 14’50”. 
9 Frame retirado do filme O Palhaço – 27’50”. 
10 Frame retirado do filme O Palhaço – 31’28”. 
11 Frame retirado do filme O Palhaço – 1h19’23”. 
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09- Benjamin em conflito psicológico.12                    10- Benjamin quando redescobre sua identidade.13 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O filme O Palhaço é uma produção que por si só instiga o telespectador a pensar a 

representação semiótica apresentada nos planos de iluminação das cenas nele contidas. A 

partir de uma realidade existente – o mundo do circo – a iluminação é trabalhada para que 

sejam realçadas às cores presentes no ambiente circense. Seguindo este caráter 

potencializador, a utilização das luzes (e consequentemente, das sombras) no longa 

metragem surge como elemento técnico produtor de sentido, intensificando a carga 

dramática do roteiro e agindo como diferencial na narrativa e linguagem visual. 

Dentro das possibilidades de trabalho da iluminação cinematográfica, O Palhaço 

traz uma narrativa inteira de luzes intensas. Algumas sombras são atenuadas com o auxílio 

de aparatos técnicos, caso do rebatedor ou até mesmo com o uso de difusor na fonte 

luminosa. No entanto, durante o longa metragem, a iluminação age como elemento que 

ressalta tonalidades e saturação de cores e contrastes. E é por intermédio de seu 

direcionamento, dentre outros fatores linguísticos, que o público pode perceber, 

compreender e interpretar a estrutura dramática do filme. 
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12 Frame retirado do filme O Palhaço – 49’39”. 
13 Frame retirado do filme O Palhaço – 1h11’31”. 
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